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تیودهم ناقرشتسم و 

باتک تاصخشم 

ینالیگ يوسوم  یضر  فلؤم :
هرامش 18 راظتنا /  همانلصف  زا : هتفرگرب 

نوارب دراودا  تافیلات 

نوچمه نادنمـشیدنا  یخرب  ریبعت  هب  دراد . تیئاهب  تیباب و  ياه  هقرف  یـسراف و  نابز  تایبدا و  هنیمز  رد  يددـعتم  تاـفیلات  نوارب  دراودا 
هراب نیا  رد  وا  تافیلأت  هک  اجنآ  زا  دوشیم . یقلت  اه  هقرف  نیا  تخانـش  هنیمز  رد  راثآ  نیرتهب  زا  تیئاـهب  تیباـب و  هنیمز  رد  وا  راـثآ  یتیآ ،
نابز تایبدا و  هنیمز  رد  وا  راثآ  هوالع ، هب  دـهدیم . ناگدـنناوخ  هب  هراب  نیا  رد  یناشخرد  تاعالطا  تسا ، هناراـگن  عیاـقو  يا و  هماـنرفس 

تایبدا و هنیمز  رد  نوارب ، دراودا  تافیلات  راثآ و  زا  يا  هراپ  تسا . هتفرگ  رارق  یـسراف  تایبدا  هزوح  ناصـصختم  هجوت  دروم  زین  یـسراف 
ناتساب نامز  زا  ناریا  تایبدا  خیرات  هک  دوشیم  میـسقت  شخب  راهچ  هب  باتک  نیا  [ 1 : ] ناریا تایبدا  خیرات  . 1 زا : دنترابع  یناریا  گنهرف 

. تسا لاس 1921م  رد  سیلگنا  یتنطلس  هدکشناد  رد  يو  ینارنخـس  راهچ  لماش  [ 2 : ] یبرع یکشزپ  . 2 دوشیم . لماش  ار  دیدج  رـصع  ات 
رثا ءارعشلا ، هرکذت  . 5 ییایسآ .» یتنطلس  نمجنا  هلجم   » رد ییاه  هلاقم  هلسلس  . 4 تیطورشم . هرود  رد  ناریا  تایبدا  تاعوبطم و  خیرات  . 3

یتاظحالم . 8 1900م . برعلا ، سرفلا و  رابخأ  یف  برألا  هیاهن  رب  یحرـش  . 7 1906م . یفوع ، فیلأت  بابلالا ، بابل  . 6 1901م . هاشتلود ،
یماظن هلاـقم » راـهچ   » همجرت . 10 1894م . نآرق ، ریـسفت  یمیدق  هخـسن  کی  فیـصوت  . 9 1898م . هیفورح ، دـیاقع  اه و  هتـشون  هراـبرد 

يارب اهنآ  قافتا  هب  بیرق  هک  تسا  نارگید  هب  نوارب  دراودا  ياه  همان  لماش  زیربت ، زا  یئاه  همان  باتک  . 11 1899م . يدنقرمس ، یضورع 
[ . 3 . ] تسا هدش  هتشون  هداز  یقت 

تیودهم هب  بوسنم  ياههقرف  هرابرد ي  نوارب  دراودا  راثآ 

هنیمز رد  يو  دـیآیم ، رامـش  هب  یمالـسا  یناریا -  گنهرف  تایبدا و  هنیمز  رد  وا  تافیلأت  نیرتمهم  زا  یـشخب  هک  روکذـم  راثآ  رب  هوالع 
هب اجنیا  رد  ام  دوشیم . بوسحم  اه  هقرف  نیا  تخانـش  رد  یخیرات  تادنتـسم  نیرتهب  زا  هک  دراد  يراثآ  زین  تیئاهب  تیباب و  هقرف  تخاـنش 
زا وا  رادید  نایرج  [ 4 : ] نایناریا نایم  رد  لاس  کی  . 1 میزادرپیم : اهنآ  فیصوت  هب  دراد ، تیودهم  هلأسم  اب  راثآ ، نیا  هک  یطابترا  ببس 

نابز هب  حایس  هلاقم  همجرت  . 2 تسا . هدـش  هتـشون  همانرفـس  تروص  هب  هک  تسا  یباب  هقرف  یتشترز و  ناربهر  اب  شیاهوگوتفگ  اهرهش و 
حیحـصت و همجرت ، نوارب  هلیـسو  هب  هک  تسا  تیئاـهب ) هقرف  ربـهر   ) ءاـهب یلعنیـسح  رـسپ  يدـنفا ، ساـبع  فیلأـت  رثا ، نـیا  [ 5 : ] یسیلگنا

حرـش رد  باتک ، نیا  یـسیلگنا : نابز  هب  ینادـمه  نیـسح  ازریم  فیلأت  دـیدج ، خـیرات  باتک  همجرت  . 3 [ . 6 . ] تسا هدش  يراگنهیـشاح 
ازریم زا  عینم  روهظ  عیاقو  رد  عیدب  لمجم  هلاسر  همجرت  . 4 [ . 7 . ] تسا هدش  هتشون  وا  توعد  يارجام  يزاریش و  باب  دمحم  یلع  لاوحا 
باتک رخآ  هب  نوارب ، دراودا  هلیـسو  هب  همجرت  زا  سپ  هلاسر ، نیا  یـسیلگنا : نابز  هب  باب ) دمحم  یلع  نیـشناج  لزا  حبـص   ) يرون ییحی 
یجاح فیلأت  فاکلا ، ۀطقن  باتک  رب  یسیون  هیـشاح  حیحـصت و  پاچ ، . 5 [ . 8 . ] تسا هدش  هدوزفا  ینادمه  نیـسح  ازریم  دیدج  خـیرات 

هب هدـش و  هتـشون  ءاهب ) یلعنیـسح  ناوریپ   ) یئاهب و  لزا ) حبـص  ناوریپ   ) یلزا هب  هیباب  باعـشنا  زا  شیپ  باتک ، نیا  یناـشاک : یناـج  ازریم 
تیباب هرابرد  ییایـسآ  یتنطلـس  نمجنا  هلجم  رد  ییاـه  هلاـقم  . 6 [ . 9 . ] دراد هراشا  رگیدـکی  زا  ندـشادج  زا  شیپ  اـهنآ  كرتشم  راـکفا 

لاس ، ) دـلج 24 رد  هیباب » هب  طوبرم  یطخ  هخـسن  حرـش 27  تسرهف و   » هلاقم 1889م ،) ، ) دـلج 21 رد  ناریا » نایباب   » هلاـقم (: J.R.A.S)
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[ . 10 (. ] 1897م ، ) دلج 29 رد  لاس 1850م » رد  ناجنز  نایباب  شروش  زا  یتارطاخ   » هلاقم و  1892م ،)

تیئاهب تیباب و  هقرف  هرابرد ي  قیقحت  هب  نوارب  دراودا  شیارگ  لیالد 

همدقم رد  يو ، دوخ  رارقا  هب  دوش . انشآ  یقرش  ندمت  اب  کیدزن  زا  راب  نیتسخن  يارب  دش  ببس  هک  تشاد  هیکرت  هب  يرفس  نوارب ، دراودا 
تیئاهب و تیباب و  هقرف  اب  ییانـشآ  یناریا و  تایبدا  گنهرف و  هرابرد  شهوژپ  هب  يو  هقـالع  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  [ 11  ] فاکلا ۀطقن 

يایـسآ رد  اههفـسلف  نایدا و  ناونع  اـب  ناریا ، رد  هسنارف  ریفـس  [ 12 ، ] ونیبوگ ود  تنک  هک  دوب  یباـتک  ندـناوخ  ناریا ، هب  ترفاـسم  یتـح 
ندید اب  دوب ، لوغـشم  فوصت  هعلاطم  هب  هک  یماگنه  دیوگیم ، فاکلا  ۀـطقن  همدـقم  رد  هک  روطنامه  يو ، [ 14 . ] دوب هتشون  [ 13  ] یطسو

یقافتا روط  هب  دوشیم . لوغـشم  نآ  هعلاطم  هب  فوصت ، هرابرد  یبلاطم  نتفای  لاـمتحا  ببـس  هب  جـیربمک  هناـخباتک  رد  ونیبوگ  ود  باـتک 
نیا ندـناوخ  اب  دـنکیم . بلج  ار  وا  هجوت  هدوب -  هقرف  نیا  راشتنا  شیادـیپ و  یگنوگچ  هیباـب و  خـیرات  هراـبرد  هک  باـتک -  رگید  شخب 

تخانـش هب  دنم  هقالع  تدش  هب  دریگیم و  رارق  ونیبوگ  ود  نانخـس  ریثات  تحت  تسا -  هدوب  هحفـص  دصیـس  دودـح  هک  باتک -  زا  شخب 
هقرف نارس  اب  وگوتفگ  یملع ، ياهرفس  زاغآرس  رما ، نیا  دیآیم و  دیدپ  وا  رد  هیباب  نارس  رادید  يوزرآ  هک  يروط  هب  دوشیم ؛ هیباب  هقرف 

اب ییانشآ  هب  لیم  ناریا و  هب  نوارب  دراودا  يدنم  هقالع  ونیبوگ و  ود  باتک  ندناوخ  [ . 15 . ] دوشیم اهنآ  هنیمز  رد  قیقحت  تیئاهب و  هیباب و 
ناریا هب  1887 م )  ) لاس 1305ق رفـص  هام  رد  يو  دش  ببـس  دوب -  راجاق  رـصع  رد  ناریا  یبهذـم  داینبون  ياهنایرج  زا  هک  هیباب -  نارس 

رفس اهرهش  رگید  نامرک و  زاریش ، نارهت ، ناهفصا ، زیربت ، ياهرهش  هلمج  زا  ناریا ، توافتم  قطانم  هب  لاس ، کی  لوط  رد  يو  دنک . رفس 
اب دنکیم . بسک  یتاعالطا  نانآ  هرابرد  دنکیم و  ینیشنمه  اهیتشترز  اهیباب ، ناناملـسم ، هلمج  زا  یبهذم ، توافتم  ياه  هقرف  اب  یلو  دنکیم 

. دوشیم انـشآ  یقرـش  هفـسلف  اـب  يراوزبس ) يداـهالم  نادرگاـش  زا  یکی   ) يراوزبس هللادـسا  دزن  دوشیم و  انـشآ  یـسراف  ناـبز  تاـیبدا و 
هب نآ ، رد  هک  تسا  ياهمانرفـس  نوچمه  باـتک  نیا  تسا . [ 16  ] نایناریا نایم  رد  لاس  کی  ناونع  اب  یباـتک  فیلاـت  رفـس ، نیا  لوصحم 

راثآ نیتسخن  زا  هکنآ  ببس  هب  باتک ، نیا  [ . 17 . ] تسا هدرک  دروخرب  اهنآ  اب  لاس ، کی  نیا  رد  هک  دزادرپیم  یعیاقو  فیـصوت  حرش و 
ياهـشرازگ بلاطم و  نآ ، رد  تسین و  فاکلا  ۀطقن  باتک  همدقم  نوچمه  يو ، يدعب  راثآ  توق  هب  تسا ، یناریا  گنهرف  هرابرد  نوارب ،

هب باـتک ، نیا  رد  يو  بیترت ، ره  هب  اـما  مینکیم . هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دروخیم  مشچ  هب  یبهذـم  تاـعوضوم  هنیمز  رد  یفیعض 
هب تشگرب  زا  سپ  نوارب  دراودا  دـنکیم . وـگتفگ  تیباـب  ناوریپ  ناـگرزب و  یخرب  اـب  یلمع و  ار  تیباـب  هقرف  اـب  ییانـشآ  هب  دوـخ  هقـالع 

، يرون ییحی  ازریم  ینعی  بیقر ؛ ردارب  ود   ) تیباـب بهذـم  ینیـشناج  نایعدـم  یلـصا و  ياـسؤر  رادـید  يارب  دریگیم  میمـصت  ناتـسلگنا ،
ازریم ندید  يارب  لاس 1307ق  وا  دنک . رفـس  اکع  رهـش  سربق و  هریزج  هب  هللاءاهب ) هب  فورعم  يرون ، یلعنیـسح  لزا و  حبـص  هب  فورعم 

ره سربق ، رد  يو  [ . 18 . ] تفر اکع  هب  يرون ، یلعنیـسح  ندید  يارب  اجنآ  زا  سپـس  دیزگ و  تماقا  سربق  رد  زور  هدزناپ  دودـح  ییحی ،
. دینشیم ینانخس  وا  زا  هقرفتم  لئاسم  هیباب و  راثآ  خیرات ، بهذم ، توافتم  لئاسم  هرابرد  تفریم و  ییحی  ازریم  رادید  هب  تعاس  دنچ  زور ،
. درکیم یتحاران  ساسحا  يرون ) یلعنیـسح   ) شردارب فالتخا  هرابرد  نتفگ  نخـس  ماـگنه  يرون ، ییحی  ازریم  دـیوگیم : نوارب ، دراودا 

یلعنیسح ازریم  وا  دوب ». باب  دمحم  یلع  ینیشناج  هتسیاش  وا  عقاو ، رد  : » دیوگیم هداد و  ییحی  ازریم  هب  ار  قح  هراب  نیا  رد  نوارب ، دراودا 
ار ییحی  ازریم  باب ، دمحم  یلع  هک  دنتـسنادیم  نارگید  يرون و  یلعنیـسح  ازریم  اریز  تسنادیم ؛ راکبیرف  ار  هللا ) ءاهب  هب  فورعم   ) يرون
ناعبات و زا  ار  دوخ  هک  يرون  یلعنیـسح  ازریم  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـنکیم  بجعت  راهظا  نوارب ، دراودا  تسا . هدـیزگرب  ینیـشناج  هب 

دوب دقتعم  نوارب  دراودا  دنک . یچیپرس  تسنادیم -  ینامـسآ  ماهلا  ار  شنخـس  هک  وا -  نامرف  تعاطا  زا  دنادیم ، باب  دمحم  یلع  ناوریپ 
ناـمیا دوب ، هدرک  نییعت  وا  هک  ینیـشناج  هب  دـیاب  تشاد ، ناـمیا  باـب  دـمحم  یلع  هب  دوب و  یقداـص  درف  هللا ) ءاـهب   ) يرون یلعنیـسح  رگا 

ار وا  باـب ، ههبـش  ـالب  هک  لزا -  حبـص  هک  تسا  نیا  رد  تسه ، هک  یلاکـشا  دـیوگیم : هراـب  نیا  رد  وا  دوش . وا  رکنم  هکنیا  هن  دروآیم ،
رمتـسم يابا  دیدش و  عانتما  دوخ  يرداربان  يوعد  قیدصت  زا  رت ، مامت  هچ  ره  رارـصا  تدـش و  هب  دوب - هداد  رارق  دوخ  یـصو  نیـشناج و 
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مامت دـیاب  دروآ  نامیا  يروهظ  کی  هب  هک  یـسک  هچ   ) دـشاب دـقتعم  باب  ندوب  هللا » بناـج  نم   » هب دـیاب  اـعطق  هک  یئاـهب  نیارباـنب  دومن ؛
ياراد هللا و  بناج  نم  ثوعبم  یهلا و  تیـشم  رهظم  هک  باب -  دنک  فارتعا  تسا  روبجم  هرورـضلاب  دیامن ) قیدـصت  زین  ار  لبق  تاروهظ 

نیرکنم دشا  تملظ و  هطقن  شدوخ ، زا  دعب  یتسیاب  هک  درک  باختنا  دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  یـسک  ادماع  املاع  دوب -  یندل  ملع  ماهلا و 
باب دمحم  یلع  هک  ياهمان  یتح  تسنادیم و  لزا ) حبص   ) ییحی ازریم  ار  باب  دمحم  یلع  نیشناج  ورنیا ، زا  [ . 19 . ] ددرگ هللا  هرهظی  نم 

زا ییحی  ازریم  هک  دوب  يریوصت  همان ، نآ  دروآیم . فاکلاۀـطقن  همدـقم  رد  دوب ، هداتـسرف  وا  يارب  ییحی  ازریم  ینیـشناج  هب  تیاـصو  رد 
نیبام دیوگیم : يرداربان  ود  نیا  فالتخا  هرابرد  نوارب  دراودا  [ 20 . ] دوب هداتسرف  نوارب ، دراودا  يارب  و  هدرک ، خاسنتسا  باب ، طخ  يور 

هب موسوم  رتکچوک  هللاءاهب و  هب  بقلم  یلعنیـسح و  ازریم  هب  دوب  موسوم  رتگرزب ، ناردـنزام . رون  لها  زا  دـندوب ، يرداربان  ود  باب ، عاـبتا 
نونکا هک  نایلزا ، دومن : بعـشنم  هقرف  ود  هب  ار  هیباب  دمآ ، دیدپ  ردارب  ود  نیا  نیبام  هک  یتباقر  اهدـعب  لزا . حبـص  هب  بقلم  ییحی و  ازریم 

ازریم رادـید  هـب  سربـق ، رد  يروـن  ییحی  ازریم  رادـید  زا  سپ  يو  [ . 21 . ] دنا هیباب  هدـمع  تمـسق  هک  نایئاهب ، دـنرتمک و  ددـع  ثیح  زا 
، رادید نیا  رد  هکنیا  دیوگیم و  نخـس  حورـشم  روط  هب  وا  نانخـس  هللاءاهب و  اب  دوخ  رادـید  نیتسخن  زا  وا  تفر . اکع  رد  يرون  یلعنیـسح 
ملاع و حالـص  زج  هب  ام  ینیبب ...! ار  يدیعبت ] ینادنز   ] یفنم نوجـسم  نیا  هک  يدـمآ  وت  يدـش ... زئاف  هک  هللادـمحلا  تفگ : وا  هب  هللا  ءاهب 

بحاص دیاب  للم ، مامت  دـننکیم ... راتفر  دنـشاب -  درط  سبح و  هتـسیاش  هک  نیدـسفم -  لثم  ام  اب  مدرم ، یلو  میرادـن ؛ یـضرغ  مما  حالف 
، مدرم مامت  دوش و  مامت  دـیاب  تافالتخا ، اهیزیرنوخ و  اهگنج و  اهعازن و  نیا  دـندرگ ... ردارب  مه  اـب  مدرم ، عیمج  دـنوش و  بهذـم  کـی 
ار رـشب  عون  هک  دنک  رخف  دـیاب  هکلب  دراد ؛ تسود  ار  دوخ  نطو  هک  دـنک  رخف  صخـش ، دـیابن  دـننک ... تسیز  مه  اب  هداوناخ  کی  دـننام 

تعاس مین  ات  هقیقد  تسیب  هک  يرون -  یلعنیـسح  ازریم  اب  رادید  هسلج  نیتسخن  زا  سپ  نم  دیوگیم : نوارب  دراودا  [ . 22 . ] درادیم تسود 
سپ متشگرب و  ناتسلگنا  هب  رتشیب -  ندنام  رب  رارصا  مغر  یلع  اهرادید -  نیا  زا  سپ  مدرک و  رادید  وا  اب  رگید  راب  راهچ  دیـشک -  لوط 

، تسا ناشداقتعا  دروم  دنا و  هتشون  نایباب  دوخ  هک  ار  یباتک  هیباب  هرابرد  ات  متفرگ  میمـصت  هک  دوب  اهتاقالم  اهرادید و  نیا  زا  تشگرب  زا 
زا شیپ  هک  يراثآ  حیحصت  همجرت و  هب  نوارب ، دراودا  دش  ببس  رما ، نیا  منک . همجرت  پاچ و  منانطومه  يارب  ندوزفا ، نتـساک و  نودب 

هرابرد نوارب  دراودا  هک  يراثآ  نیرتعماج  نیرتمیدـق و  زا  یکی  عقاو ، رد  درامگ . تمه  فاـکلا -  ۀـطقن  باـتک  هژیو  هب  دـش -  رکذ  نیا 
دمحم یلع  درگاش  تسد  هب  هک  تسا  فاکلا  ۀطقن  باتک  نیمه  هتفگ ، نخـس  تیباب  زا  هناققحم  نآ ، رد  هدرک و  حیحـصت  پاچ و  تیباب 

زا شیپ  هیباب و  رد  باعشنا  زا  شیپ  دش ، هتشک  لاس 1268ق  رد  هک  دوب  يرفن  زا 28  هک  وا  تسا . هدش  هتـشون  یناشاک  یناج  ازریم  باب ،
خیرات لوا  لاس  تشه  عیاقو  باب و  روهظ  خیرات  هدنرادربرد  باتک ، نیا  تسا . هتشون  ار  باتک  نیا  یئاهب ، یلزا و  هقرف  ود  نایم  فالتخا 

تیباـب و هراـبرد ي  یخیراـت ، مهم  راـثآ  زا  هدوزفا ، نآ  تیمها  شزرا و  هب  هتـشون و  نآ  رب  نوارب  دراودا  هک  يا  همدـقم  اـب  تـسا و  هیباـب 
ینیشناج درادیمرب و  هدرپ  هللاءاهب )  ) یلعنیسح ازریم  يرگ  هلیح  يدایـش و  زا  يدایز  دح  ات  باتک ، نیا  عقاو ، رد  دیآیم . رامـش  هب  تیئاهب 

حبص عفن  هب  باتک ، نیا  رد  یناشاک ، یناج  ازریم  دیوگیم ، فاکلا  ۀطقن  همدقم  رد  نوارب  دراودا  هک  روطنامه  دنکیم . تابثا  ار  لزا  حبص 
تنک هناخباتک  رد  یقافتا ، تروص  هب  ار  باتک  نیا  نوارب ، دراودا  تسا . هتفگ  یمهم  نانخس  باب ، دمحم  یلع  تبسن  وا  ینیـشناج  لزا و 

، لزا حبـص  نارادـفرط  ندـش  مک  تیئاهب و  هقرف  شیادـیپ  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دزادرپیم ؛ نآ  يایحا  هب  دـباییم و  ناتـسلگنا  رد  ونیبوگ  ود 
اب نایئاهب ... دیوگیم : نوارب  دـنزاس . دوبان  تسا ، وا  تیناقح  لزا و  حبـص  جـیورت  غیلبت و  رگنایب  هک  ار  يراثآ  همه  دندیـشوکیم  نایئاهب 

تیاصو رب  تلالد  هک  ار  يدانسا  بتک و  دنیامن و  یماعت  لهاجت و  ناکمالا  یتح  ار  لزا  حبص  صخش  دوجو  هک  دندرک  یعـس  يوق  مامت 
خیرات باتک  ینیشناج ، فالتخا  هنیمز  رد  اهباتک  نیرتدنتـسم  نیرتمیدق و  زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب  [ 23 ... ] دننک وحم  دومنیم ، وا  ههبشالب 

زا ار  لزا  حبـص  مان  نم ، یتقو  دیازفایم : يو  [ . 24 . ] دننک مودعم  ار  نآ  ياه  هخسن  یمامت  دنتـسناوت  نایئاهب  هک  دوب  یناج  ازریم  یجاح 
يزاسدوبان رد  نایئاهب  يرگ  هلیح  زا  بجعت  لامک  اب  و  [ . 25 . ] دنا هدینشن  ار  مسا  نیا  یتح  هک  دنتفگیم  اهنآ  زا  یضعب  مدیسرپیم ، نایئاهب 

، تلوهـس زا  هجرد  نیا  اب  هنوگچ  ار  یمهم  باـتک  نینچ  کـی  هک  هلأـسم  نیا  روصت  تسا  لکـشم  یلیخ  دـیوگیم : فاـکلا  ۀـطقن  باـتک 
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هجرد یهتنم  بحاص  اـعطق  هک   - بهذـم کـی  هب  نینیدـتم  هک  رما  نیا  روصت  تسا  لکـشم  یلیخ  نینچمه  و  دومن ، دوباـن  وحم و  ناوتیم 
ینابت هعـضاوم و  رگیدکی  اب  تلوهـس  نیدـب  قح ، هیومت  رما و  سیلدـت  یخیرات و  رثا  کی  وحم  يارب  هنوگچ  دنتـسه ، عرو ...-  سدـق و 
جراخ رد  اصوصخم  و   - ددرگیم رـشتنم  رتشیب  یئاـهب  هقیرط  هچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  عطق  صوصخ ، نآ  رد  نم  [ 26 ... ] دنیامنیم

رتکیرات و نآ ، روهظ  يادتبا  رد  هفیاط  نیا  بهذـم  تیهام  هیباب و  خـیرات  تقیقح  هزادـنا ، نامه  هب  اکیرما -  اپورا و  رد  صخالاب  ناریا و 
[ . 27 . ] ددرگیم رتسلدم  رتشوشغم و 

باب دمحم  یلع  ینیشناج  نایعدم 

وا ینیـشناج  هب  باب ، دمحم  یلع  مادعا  زا  شیپ  لاس  کی  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  هک  دنکیم  رکذ  فاکلا  ۀطقن  همدقم  رد  نوارب  دراودا 
سپ دنتسنادیم . ۀعاطالابجاو  نیـشناج و  ار  وا  هیباب ، مومع  نابعش 1266ق )  27  ) باب دمحم  یلع  ندش  هتـشک  زا  سپ  دوب  هدش  باختنا 

ياهتیصخش زا  رفن  لهچ  هاش ، نیدلارـصان  دننکیم ، يزادناریت  هاش  نیدلا  رـصان  يوس  هب  لاس 1268ق  لاوش  رد  اـهیباب  زا  نت  هس  هکنیا  زا 
نیا رد  دنکیم . مادـعا  ار  یناشاک -  ازریم  یجاح  فاکلا ، ۀـطقن  باتک  فلؤم  هلمج  زا  اهنآ -  زا  رفن   28 دنکیم . ریگتسد  ار  هیباب  هتسجرب 
اهر نادنز  زا  دوب ، هاش  نیدلا  رصان  نادنز  رد  هک  مه  یلعنیسح ) ازریم   ) شردارب دنکیم . رارف  دادغب  هب  لدبم -  سابل  اب  لزا -  حبـص  نایم 

، یلعنیـسح ازریم  تدم ، نیا  رد  دندنام . دادغب  رد  لاس  هد  هدش ، عمج  دادغب  رد  اهیباب  زا  يدایز  ياهتیـصخش  دزیرگیم . دادغب  هب  دوشیم و 
نم  » هک نانآ  زا  ياهدـع  ياهاعدا  جـیردت ، هب  دادـغب ، رد  اهیباب  تماقا  رخاوا  تسا . هدربیم  ناـمرف  وا  زا  هدوب و  لزا  حبـص  يوریپ  عیطم و 

دیدـهت ار  وا  هیباب ، میدـق  ناوریپ  زا  یـضعب  وا ، ياعدا  زا  سپ  تسا . یلعنیـسح  ازریم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوشیم ، زاغآ  دنتـسه ، هللا » هرهظی 
اب هکنیا  ات  درک ، یگدنز  هینامیلـس  فارطا  ياههوک  رد  لاس  ود  دودح  دش . جراخ  دادـغب  زا  درک و  رهق  وا  دـنریگیم . تخـس  وا  رب  هدرک ،

يزیربت هللادسا  ازریم  درک ، ار  هیباب  ینید  يربهر  و  هللا » هرهظی  نم   » ياعدا هک  یناسک  رگید  زا  ددرگیم . رب  دادغب  هب  لزا  حبص  تساوخرد 
طـش رد  ار  وا  دنتـسب و  یگنـس  يو  ياپ  هب  وا ، اب  یلعنیـسح  ازریم  هلداجم  هثحابم و  زا  سپ  دوب . لزا  حبـص  تایآ  بتاک  ناـید ) هب  بقلم  )

ینایدنه و نیسح  دیس  ناج ،) نیسح  هب  فورعم   ) ینالیم نیـسح  اغوغ ، هللادبع  ازریم  نوچمه  يا ، هدع  نیا ، زا  سپ  دندرک . قرغ  برعلا 
ره هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندرک . هللا » هرهظی  نم   » ياعدا دش ) یلعنیـسح  ازریم  ناوریپ  زا  دعب ، هک  لیبن  هب  فورعم   ) يدنرز دمحم  ازریم 

تلود هلیـسو  هب  هدنار و  نوریب  دادـغب  زا  اهیباب  هک  نآ  زا  سپ  [ . 28 . ] دومنیم ار  باب  دمحم  یلع  تباین  ياعدا  دشیم و  دـنلب  حبـص  سک 
یلعنیـسح ازریم  یمومع  یمـسر و  ياعدا  اب  هنردا ، رد  تماقا  لاس  جنپ  زا  سپ  اهنآ  دـندش . هداتـسرف  هنردا  سپـس  لوبماتـسا و  هب  ینامثع 

هب [ 29 . ] دندش هدنکارپ  لزا  حبـص  فارطا  زا  دندروآ و  نامیا  يو  هب  ماجنارـس  تریح ، بجعت و  لامک  اب  اهیباب  زا  يرایـسب  دندش  هجاوم 
هریزج هب  ار  شعابتا  لزا و  حبص  اکع و  هب  ار  وا  نارادفرط  یلعنیـسح و  ازریم  ینامثع ، تلود  اهیباب ، يوس  زا  ینماان  ندمآ  دوجو  هب  لیلد 

، لباقم فرط  هلیسو  هب  یلعنیسح ) ازریم  لزا و  حبص  ، ) نیفرط نارادفرط  یخرب  ندش  هتشک  باعشنا ، نیا  زا  سپ  درک . دیعبت  سربق  رد  يا 
، تیئاهب تیباب و  هقرف  خـیرات  زا  شخب  نیا  ندـناوخ  اـب  [ . 30 . ] تسا دوخ  مصخ  هب  تبـسن  فرط ، ود  زا  کی  ره  یباسح  هیفـصت  رگناـیب 

تیناسفن ریسم  رد  دنا و  هدوبن  تیناسنا  نید و  تسرد  ریسم  رد  هللا ) ءاهب  لزا و  حبص   ) درف ود  زا  کی  چیه  دنکیم  كرد  حوضو  هب  ناسنا 
عمج و دوخ  درگ  ار  يا  هدع  دش  ببس  یبیرفرهاظ ، دجبا و  فورح و  ملع  اب  اهنآ  ییانشآ  دنا . هتشادرب  مدق  شیوخ  ناوریپ  بیرف  دوخ و 

یتح يا -  هلیح  ره  هب  دوخ ، دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  هنوگچ  دوشیم  مولعم  نوارب ، دراودا  تافیـصوت  ندـناوخ  اب  دـننک . اوران  ياهاعدا 
و هللا ) ءاهب   ) یلعنیـسح ازریم  فاکلا ، ۀطقن  رد  دهدیم و  لزا  حبـص  هب  ار  قح  نوارب ، دراودا  دـنچ  ره  دنتـسجیم . لسوت  نارگید -  نتـشک 
وا هب  ای  هدوب و  رادافو  لزا  حبـص  هب  يو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  درادـیمرب ، هدرپ  وا  تیناقح  مدـع  زا  دـنکیم و  حـضتفم  ار  تیئاهب  هقرف 

نایئاهب هللاءاهب و  يدایـش  يرگ و  هلیح  لزا ، حبـص  تیناقح  زا  شیب  باتک ، نیا  پاچ  ایحا و  اب  دـسریم  رظن  هب  تسا . هتـشاد  ینید  داـقتعا 
هناشن نایسابع و  رصع  رد  نیما ، نومأم و  تموکح  هدننک  یعادت  ود ، نیا  زا  کی  ره  هک  ییاهراتشک  نینوخ و  دروخرب  دوشیم . راکـشآ 
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. دیماجنا ناشگرم  هب  دندش و  وربور  هعیش  اهقف  املع و  تفلاخم  اب  ماجنارـس ، دنچ  ره  تسا ، مدرم  یخرب  ییارگ  ماوع  زا  ود ، نآ  هدافتـسا 
نیا درامـشیم : نایدا  تقفـش  تمحر و  فلاخم  ار  نیا  دنکیم و  یتحاران  ساسحا  تیئاهب ، ناوریپ  نایم  هنیک  يزیرنوخ و  زا  نوارب  دراودا 

دیدـپ هدـنب  نیا  نهذ  رد  يدـب  یلیخ  رثا  هک  تسا  نیا  یتـسار  دـش ، یـشان  نآ  زا  هک  یلادـج  گـنج و  دـسح و  دـقح و  يرخآ و  هقرفت 
« راسخاش کی  گرب  دـیراد و  کی  راب  همه   » و ناحیرلا » حورلاب و  نایدالا  عم  اورـشاع   » لیبق زا  یهلا  صوصن  همه  نیا  لباقم  رد  دروآ ...

یخرب فـالخ  رب  نوارب ، دراودا  [ . 31 [ ؟ دـننکیم راتفر  توادـع  یخلت و  هجرد  نیا  اب  ناشدوخ  هداوناخ  ياضعا  اب  ناشیا  کـلذ ، وحن  و 
حیحـصت و ار  شنانخـس  فاکلا  ۀـطقن  همدـقم  رد  دوب ، هدرک  راـهظا  تیباـب ، هراـبرد  ناـیناریا  ناـیم  رد  لاـس  کـی  باـتک  رد  هک  تارظن 
، دـنیوگیم باب »  » ار يزاریـش  دـمحم  یلع  هک  نیا  لیلد  دوب : هتفگ  نایناریا  نایم  رد  لاس  کی  باتک  رد  يو  دـنکیم . هضرع  هنادنمـشور 

رارسا هب  هک  دنناوتب  ات  دنرذگب ، نآ  زا  مدرم  تسیابیم  هک  متـسه  يا  هزاورد  نم  دوب ، دقتعم  وا  هک  تسا  نیا  باب »  » يزاجم يانعم  نوچ 
ماما نیب  هطـساو   ) نآ تسرد  يانعم  رد  ار  باب » ، » فاکلا ۀطقن  همدـقم  رد  اما  [ . 32 . ] دنربب یپ  قیاقح  يدبا و  یلزا و  سدـقم  گرزب و 

يو هک  درک  اعدا  هداهن ، رتالاب  مدـق  هجرد  نیا  زا  دـمحم ، یلع  ازریم  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـیوگیم : دربیم و  راک  هب  نایعیـش ) بئاـغ و 
ياج رد  [ . 33 . ] داد هیورـشب  نیـسح  الم  دوخ ، عابتا  زا  یکی  هب  ار  باب  بقل  تسا و  رـشع  یناث  ماما  رظتنم و  يدهم  دوعوم و  مئاق  نامه 

هک نیا  تبـسانم  هب  « ) هعبـس فورح  تاذ   » و رکذ »  » و باب »  » ار دوخ  دوخ ، تاجهتـشون  رد  تقو  نآ  ات  دمحمیلع ، ازریم  دیوگیم : رگید 
[ . 34 . ] دناوخیم هطقن »  » و يدهم »  » و مئاق »  » ار دوخ  دعب ، هب  نیا  زا  یلو  دناوخیم ؛ تسا ) فرح  تفه  دمحم » یلع  »

تیئاهب هیباب و  هرابرد ي  نوارب  دراودا  ياهیرواد 

راثآ يو  تسا . تیمها  زئاح  رایـسب  وا ، ياهوگتفگ  تادهاشم و  نانخـس ، هدوب ، هقرف  ود  نیا  شیادـیپ  هب  رـصع  مه  يو  هکنیا  هب  هجوت  اب 
، دشیمن ماجنا  وا  يوس  زا  راک  نیا  رگا  هک  درک  ایحا  ار  تیباب  زا  يراثآ  هناریگیپ  یشالت  اب  تسا و  هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  ار  يردقنارگ 
زا ار  هیباب  بهذم  یخیرات  تادنتسم  دنتساوخیم  هللاءاهب  ناوریپ  دش ، نایب  هک  روطنامه  اریز  دیسریمن ؛ ام  تسد  هب  راثآ  نیا  زا  یضعب  اعطق 

نودب شیوخ -  رصعمه  ناسانـش  قرـش  زا  يرایـسب  فالخ  رب  نوارب -  دراودا  دوشن . تابثا  اهنآ ، ربارب  رد  یلزا  هقرف  ياعدا  ات  دنربب ، نیب 
هب یبوخ  رایـسب  راثآ  یفیـصوت  يدرکیور  اب  وا  دـناهرب . يرگ  یخیرات  هویـش  هاـگن و  زا  ار  دوخ  تسناوت  يرگنوسکی ، هناـضرغم و  هاـگن 

گنهرف مالسا و  هرابرد ي  وا  زا  زین  یتاهابتشا  رگا  دروآ  دوجو  هب  بهاذم  خیرات  یمالسا و  گنهرف  هرابرد  همانرفس  ای  حیحصت  تروص 
نآ هب  تسین ، هناضرغم  هاگن  رب  هیاپرب  اموزل  تسا و  نکمم  يرگشهوژپ  ره  رد  هک  تسا  یعیبط  هنادنمشور و  ياهاطخ  دوش ، هدید  یناریا 

دهاکیمن . وا  راثآ  شزرا  زا  اهاطخ  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دنوشیم ، راچد 

یقرواپ

.The litrary history of Persisn [ 1]
. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  یمالسا  بط  خیرات  ناونع  اب  این ، بجر  دوعسم  هلیسو  هب   Arabian Medicine مان اب  باتک ، نیا  [ 2]
1362ش. نارهت ، یمزراوخ ، مود ، پاچ  يداوج ، نسح  زیربت ، زا  ییاه  همان  نوارب ، دراودا  زا : تسا  ترابع  نآ ، یسانشباتک  ناونع  [ 3]

.A year Among the Persians, by Edward G. Browne, London, 1893 [ 4]
A Travellers Narrative, written تسا : نیا  هدش -  حیحصت  نوارب  دراودا  هلیـسو  هب  هک  حایـس -  هلاقم  یـسیلگنا  ناونع  [ 5]
to illustrate the episode of the Bab, edited in the original Persian, and transleted into
English, with an introduction and explanatory notes, (by Edward G. Browne, Cambridge

(. University Press, 1891
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همدـقم رد  جـیربمک ، هاگـشناد  هب  تشگزاب  ءاهب و  یلعنیـسح  رادـید  زا  سپ  هلاـقم ، نیا  حیحـصت  همجرت و  هراـبرد ي  نوارب ، دراودا  [ 6]
مدرک تکرح  ناتـسلگنا  فرط  هب  اکع  زا  هتفگ ، عادو  ار  ءاهب ) یلعنیـسح   ) ناشیا : » دـیوگیم نینچ  نیا  ءای ) هحفـص   ) فاکلا ۀـطقن  باتک 

، هیباب هفیاط  لاوحا  عاضوا و  زا  یغبنی -  امک  دوخ -  نانطومه  یهاگآ  يارب  هک  دـش  ممـصم  نیا  رب  ملایخ  جـیربمک ، رد  رارقتـسا  زا  سپ 
يدنفا سابع  هک  ار -  حایس  هلاقم  باتک  نتم  ادتبا  میامن ... عبط  همجرت  انتم و  فرصت  نودب  ار  هفیاط  نیا  بتک  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رتهب 
فیلات هنـس 1303  دودح  رد  وا  تیمها  لیلقت  باب و  هجرد  فیفخت  وا و  راکفا  رـشن  هللاءاهب و  هملک  يالعا  دـصق  هب  هللاءاهب  رتگرزب  رـسپ 

نیع دندوب ، هداد  هیده  نم  هب  اکع  رد  تسا ، یئاهب  طخ  شوخ  باتک  زا  نیبرقملا  نیز  طخب  هک  نآ  زا  یبوخ  رایسب  هخـسن  کی  هدومن و 
همجرت نتم و  مدوزفا . نآ  رب  زین  باتک  تالمجم  حیضوت  رد  هلصفم  یشاوح  اب  یسیلگنا  همجرت  کی  مدومن و  سکع  پاچ  ار  هخسن  نیا 

. دش جراخ  عبط  زا  1309ق )  - 1308  ) هنس 1891 رد  ود -  ره  - 
هلاقم  ) باتک نیا  زا  تغارف  زا  سپ  : » دیوگیم رثا  نیا  همجرت  یگنوگچ  هرابرد ي  ای ،) هحفص   ) فاکلا ۀطقن  همدقم  رد  نوارب ، دراودا  [ 7]

زا یکی  هنـس 1305 ،) رد   ) زاریـش رد  تماقا  تاقوا  رد  هک  ینادـمه -  نیـسح  ازریم  فیلات  دـیدج ، خـیرات  همجرت  عبط  ددـص  رد  حاـیس )
هطوسبم یشاوح  زین  باتک  نیا  لیذ  رد  دیسر و  مامتا  هب  نآ  عبط  هنس 1310 ، رد  هرخالاب  مدمآرب و  دوب -  هداد  هیده  نم  هب  یباب  ناتسود 

. ما هدوزفا  باتکلا -  نیماضمل  افیعضت  ای  ادییأت  - 
ریقح شهاوخ  هب  لزا  حبـص  هک  یکچوک  هلاسر  زین  : » دـیوگیم ای ) هحفـص   ) فاکلا ۀـطقن  رد  رثا  نیا  همجرت  هرابرد ي  نوارب ، دراودا  [ 8]
باتک رخآ  رد  همجرت  انتم و  زین  ار  نآ   » عینم روهظ  عیاقو  رد  عیدـب  لمجم  هب » موسوم  هدومن  فیلات  هیباب  باب و  عیاـقو  لاـمجا  خـیرات  رد 

.«. ما هدومن  قاحلا  دیدج ) خیرات  )
نمـض رد  اقباس  : » دیوگیم ای ) هحفـص   ) باتک نیمه  همدـقم  رد  رثا ، نیا  حیحـصت  پاچ و  يارب  دوخ  میمـصت  هرابرد ي  نوارب ، راودا  [ 9]

لقن یناشاک  یناـج  ازریم  یجاـح  فیلاـت  يرتمیدـق  باـتک  کـی  زا  ررکم  نآ ، فلوم  هک  مدوب  هدـید  دـیدج ، خـیرات  همجرت  هب  لاغتـشا 
فیلات یئاهب  یلزا و  هب  هیباب  هقرفت  زا  لبق  تسا و  رت  میدق  نوچ  مروآ و  تسد  هب  زین  ار  باتک  نیا  هک  مدـمآرب  ددـصرد  اذـهل ؛ دـنکیم ...

رد مروآرد ... عبط  هب  مه  ار  نآ  تسا ، نیرخأتم  سیلدـت  طلخ و  زا  دـعبا  تحـص و  هب  برقا  هعیبطلاب -  نآ -  تاجردـنم  نیاربانب  هدـش و 
، قیقحت زا  سپ  متفای .... ار  یناج  ازریم  یجاح  خیرات  زا  هخسن  کی  اقافتا  سیراپ ، یلم  هناخباتک  رد  هظوفحم  هیباب  بتک  رد  شیتفت  نمض 

.«. ] تسا هدوب  ونیبوگ ... ود  تنک  موحرم  یکلم  هخسن  نیا  هک  دش  مولعم 
ص 19. ناسانشرواخ ، راثآ  دقن  [ 10]

(. 1328 ق  ) 1910م دنله ، ندیل ، پاچ  نوارب ، دراودا  حیحصت  فاکلا ، ۀطقن  یناشاک ، یناج  ازریم  [ 11]
.Comte de Gobineau [ 12]

Les Religions et Ies Philosophies dans I Asie Centrale, par M. ie Comte de Gobineau, [ 13]
.Paris, 1865 et 1866

هحوبحب رد  هک  دوـب  یناسانـشرواخ  نیتـسخن  زا  نارهط و  رد  هسنارف  تلود  راـتخم  ریزو   1274 ياـهلاس 1271 -  ونیبوگ ، ود  تنک  [ 14]
ناریا و رد  هقرف  نیا  هرابرد  دوجوم  ياهنایرج  هرابرد ي  حیـضوت  حرـش و  هب  تشون و  باتک  هراـب  نیا  رد  ناریا ، رد  تیباـب  هقرف  شیادـیپ 

نیا هرابرد ي  نوارب -  دراودا  هلمج  زا  نایبرغ -  ییانشآ  ببـس  شباتک  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  تخادرپ  نآ  ياضعا  مادعا  یگنوگچ 
ناریا رد  لاس  هس  ناونع  اب  رگید ، یباتک  تسا ، يوسنارف  ناـبز  هب  هک  یطـسو  يایـسآ  رد  هفـسلف ، بهاذـم و  باـتک  رب  هوـالع  دـش . هقرف 

لاس هس  ونیبوگ ، ود  تنک  تسا : حرش  نیا  هب  نآ  یسانشباتک  هدش و  همجرت  یسراف  نابز  هب  يروصنم  هللا  حیبذ  تسد  هب  هک  تسا  هتـشون 
. ات یب  نارهت ، یخرف ، تاعوبطم  يروصنم ، هللا  حیبذ  ناریا ، رد 

هیباب هک  متـسنادیم  مدرم  ریاس  دـننام  ردـقنیمه  متـشادن . یعالطا  چـیه  هفیاط  نیا  زا  تقو ، نآ  ات  نم  (: » واو هحفـص  ، ) فاکلا ۀـطقن  [ 15]
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يدیدش قوش  درک و  رییغت  یلک  هب  نم  تالایخ  ونیبوگ  ود  تنوک  باتک  زا  لصف  نیا  ندناوخ  زا  دعب  تسا ... ناریا  یبهذـم  قرف  زا  یکی 
نیا هسفنب  دوخ  رگا  دشیم  هچ  متفگیم  هشیمه  دوخ  اب  دـمآ و  دـیدپ  نم  رد  لیـصفت  روط  هب  هفیاط  نیا  تالاح  یگنوگچ  زا  عالطا  يارب 

ههفاشم ي ناشیا  دوخ  زا  تسا -  هداد  نتشک  هب  بلق  توق  اب  ار  دوخ  عابتا  همه  نیا  هک  یبهذم -  تشذگرس  خیرات و  مدیدیم و  ار  هفئاط 
یم تبث  یعضوم  رد  هداد ، يور  اذه  اننامز  یلا  هنس 1269  زا  ینعی  ونیبوگ ، باتک  عوضوم  متخ  زا  دعب  هک  ار  یعیاقو  مدرکیم و  راسفتسا 

....«. مدومن
. اج یب  ات ، یب  تفرعم ، نوناک  يروصنم ، هللا  حیبذ  نایناریا ، نایم  رد  لاس  کی  نوارب ، دراودا  [ 16]

رد لاس  کی  بیرق  مدرک و  رفـس  ناریا  هب  هک  دـمآ  مهارف  یبابـسا  هنـس 1305 ، رفـص  هام  رد  اقافتا  و  (: » واو هحفـص  ، ) فاکلا ۀطقن  [ 17]
للم و بلاغ  اب  مدرک . تحایس  ار  نامرک  دزی و  زاریش ، ناهفصا ، نارهط ، ناجنز ، زیربت ، ياهرهـش  مدوب و  شدرگ  رد  ناریا  فلتخم  طاقن 

....«. متخیمآرد یتشدرز  یباب و  ناملسم ، هلمج  زا  قرف 
نیا ياسؤر  زا  یهافش  عامس  هفئاط و  نیا  خیرات  زا  هحیحص  تاعالطا  لیصحت  دصق  هب  اددجم  هنس 1307 ، و ...« :) هحفص ، ، ) نامه [ 18]

سربق و رد  لزا ) حبص  هب  فورعم  ، ) يرون ییحی  ارزیم  بیقر ، ردارب  ود  تاقالم  هب  مدومن و  اکع  رهش  سربق و  هریزج  هب  يرفـس  بهذم ،
.«. مدمآ لیان  اکع  رد  هللا ) ءاهب  هب  فورعم   ) يرون یلعنیسح  ازریم 

(. دم هحفص  ، ) نامه [ 19]
(. دل هحفص  ، ) نامه [ 20]
(. جل هحفص  ، ) نامه [ 21]

(. ص ي ، ) نامه [ 22]
(. هم هحفص  ، ) نامه [ 23]

رد دش ، رکذ  هکنانچ  هک  دوب  یناج  ازریم  یجاح  خـیرات  دانـسا ، بتک و  هنوگنیا  نیرتمیدـق  نیرتهب و  زا  یکی  (: » هم هحفـص  ، ) نامه [ 24]
هک نارهط -  میقم  یجراخ  صخـش  کی  افداصت  اقافتا و  رگا  دنزاس و ... مودعم  نیمز  يور  زا  ار  نآ  خـسن  عیمج  دنتـسناوت  یبوخ  لامک 
نآ زا  لبق  باتک  نیا  زا  هخـسن  کی  ونیبوگ - ) ود  تنوک   ) ینعی تشاد  هفئاط  نیا  اب  يدردمه  تبحم و  لامک  یلو  دوبن  دقتعم  دـنچ  ره 
الب نآ  خسن  هتفر و  نایم  زا  یلک  هب  باتک ، نیا  زورما  دوب . هدرواین  اپورا  هب  هدرکن و  لیـصحت  دنک  نآ  مادعا  ياضتقا  تقو  تحلـصم  هک 

.«. دوب هدش  مودعم  ءانثتسا 
تکلمم نآ  هفلتخم  طاـقن  رد  هک  ار  یناـیئاهب  مدوـب  ناریا  رد  هنـس 1305  رد  فورح ، مقار  هک  یتقو  (: » هم هحفـص  ، ) فاکلا ۀـطقن  [ 25]
بهاذم باتک  طقف  دنا و  هدینشن  زگره  مه  ار  وا  مسا  هک  دندومنیم  او  نینچ  یتح  دندرکیم و  لهاجت  لزا  حبص  نتخانش  زا  امومع  مدید ،

هک دش  ثعاب  مدوب -  قوبـسم  لزا  حبـص  ماقم  تیمها  زا  هطـساو  نادب  مدوب و  هدـناوخ  ار  نآ  اقباس  نم  هک  ونیبوگ -  ود  تنوک  هفـسلف  و 
رد لاس 1307  راهب  رد  هکنآ  ات  مدراذگ ، هبتاکم  يانب  يو  اب  تسا و  هدنز  زونه  يو  هک  متسناد  هرخالاب  هدرک ، بیقعت  ادج  ار  هلئـسم  نیا 

.«. مدمآ لیان  وا  تاقالم  هب  دوخ  سربق ، هریزج  رد  اسوغام  رهش 
(. وم هحفص  ، ) نامه [ 26]

. نامه [ 27]
(. هحفص م ، ) نامه [ 28]

« هللا هرهظی  نم   » ياعدا خیرات  : » دیوگیم یلعنیسح  ازریم  ياعدا  نامز  هرابرد ي  جم ) هحفـص   ) فاکلا ۀطقن  همدقم  رد  نوارب ، دراودا  [ 29]
هک دوخ  هیخیرات  تایعابر  رد  لیبن  هب  فورعم  يدنرز  دمحم  ازریم  دنا ، هتشون  هنس 1280  رد  هیئاهب  بتک  زا  یضعب  رد  ار  هللا  ءاهب  ندومن 

.«. تسا هدوب  هلاس  هاجنپ  اعدا ، نیا  نیح  رد  هللاءاهب  هک  دیوگ  هتخاس  هللاءاهب  ةایح  عیاقو  خیرات  هدام  يارب 
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(. بم هحفص  ، ) نامه [ 30]
(. وع هحفص  ، ) نامه [ 31]

ص 109. ج 1 ، نایناریا ، نایم  رد  لاس  کی  نوارب ، دروادا  [ 32]
(. هحفص ك ، ) نامه [ 33]
(. اک هحفص  ، ) نامه [ 34]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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